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Ändringsförslag 106
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Beaktandeled 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

med beaktande av Europaparlamentets 
resolution av den 12 september 2013 om 
EU:s strategi för it-säkerhet: en öppen, 
säker och trygg cyberrymd,

Or. es

Ändringsförslag 107
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) I dagens värld bör informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) ta hänsyn 
till samhällets behov, däribland behoven 
hos de personer som riskerar social 
utestängning. De som använder sig av 
IKT ska kunna lita på att det finns 
miniminormer som garanterar 
tillförlitlighet, säkerhet, öppenhet, 
enkelhet, driftskompatibilitet och 
riskbegränsning.

Or. es

Ändringsförslag 108
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Avsiktliga eller oavsiktliga 
säkerhetsincidenter blir allt mer 
omfattande och vanliga, vilket utgör ett 
allvarligt hot mot nätens och 
informationssystemens funktion. Sådana 
incidenter kan hindra genomförandet av 
ekonomisk verksamhet, generera 
omfattande finansiella förluster, 
undergräva användarnas förtroende och 
medföra allvarliga konsekvenser för 
unionens ekonomi.

(2) Avsiktliga eller oavsiktliga 
säkerhetsincidenter blir mycket mer 
omfattande och vanliga, vilket utgör ett 
allvarligt hot mot nätens och 
informationssystemens funktion. Sådana 
incidenter kan hindra genomförandet av 
ekonomisk verksamhet, generera 
omfattande finansiella förluster, 
undergräva användarnas förtroende och
integritet, kränka EU-medborgarnas 
grundläggande rättigheter och friheter 
samt medföra allvarliga konsekvenser för 
unionens ekonomi.

Or. cs

Ändringsförslag 109
Zuzana Roithová

Förslag till direktiv
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Som ett kommunikationsinstrument 
utan gränser har de digitala 
informationssystemen, och i synnerhet 
internet, en viktig funktion för att främja 
den gränsöverskridande rörligheten för 
varor, tjänster och personer. Denna 
transnationella natur innebär att störningar 
i en medlemsstat även kan påverka andra 
medlemsstater och EU som helhet. Nätens 
och informationssystemens motståndskraft 
och stabilitet är därför avgörande för en 
smidigt fungerande inre marknad.

(3) Som ett kommunikationsinstrument 
utan gränser har de digitala 
informationssystemen, och i synnerhet 
internet, en viktig funktion för att främja 
den gränsöverskridande rörligheten för 
varor, tjänster, personer och kapital. Denna 
transnationella natur innebär att störningar 
i en medlemsstat även kan påverka andra 
medlemsstater och EU som helhet. Nätens 
och informationssystemens motståndskraft, 
stabilitet och ömsesidiga beroende är 
därför avgörande för en smidigt fungerande 
inre marknad.

Or. cs

Ändringsförslag 110
Christian Engström
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Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Eftersom de vanligaste orsakerna till 
systemfel, t.ex. naturliga orsaker eller den 
mänskliga faktorn, fortfarande är 
oavsiktliga, bör infrastrukturen vara 
motståndskraftig mot både avsiktliga och 
oavsiktliga avbrott, och operatörer av 
kritisk infrastruktur bör utforma 
motståndskraftiga system som förblir i 
drift även när andra system, som ligger 
utanför operatörernas kontroll, sviker.

Or. en

Ändringsförslag 111
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Nät- och informationssäkerheten i 
EU bör kunna erbjuda en säker och 
tillförlitlig digital miljö där nätneutralitet 
och grundläggande rättigheter avseende 
informations- och kommunikationsteknik 
och alla tillhörande tjänster garanteras. 
Nätsäkerheten bör regleras så att det inte 
finns utrymme för skönsmässiga
bedömningar.

Or. es

Ändringsförslag 112
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 5
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Detta direktiv bör tillämpas på alla nät 
och informationssystem, så att alla 
relevanta incidenter och risker täcks. De 
skyldigheter som införs för offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer 
bör dock inte tillämpas på företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 
om ett gemensamt regelverk för 
elektroniska kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster (ramdirektiv), 
som omfattas av de särskilda säkerhets-
och integritetskrav som fastställs i 
artikel 13a i direktivet; direktivet bör inte 
heller tillämpas på tillhandahållare av 
betrodda tjänster.

(5) Detta direktiv bör tillämpas på alla nät 
och informationssystem, så att alla 
relevanta incidenter och risker täcks.

Or. es

Ändringsförslag 113
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Många medlemsstater har 
fortfarande inte offentliggjort sina
nationella strategier för it-säkerhet eller 
upprättat en beredskapsplan för 
it-incidenter. Några medlemsstater har 
inte heller inrättat en egen 
incidenthanteringsorganisation (Cert) 
eller ratificerat Europarådets konvention 
om IT-relaterad brottslighet.

Or. es
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Ändringsförslag 114
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Den befintliga kapaciteten räcker inte 
för att säkerställa en hög nivå av nät- och 
informationssäkerhet i unionen. 
Medlemsstaterna har väldigt olika nivåer
av beredskap, vilket leder till 
fragmenterade angreppssätt i unionen. 
Resultatet blir olika grad av skydd för 
konsumenter och företag, vilket 
undergräver den allmänna nät- och 
informationssäkerhetsnivån i unionen. 
Avsaknaden av gemensamma minimikrav 
för offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer gör det i sin tur 
omöjligt att inrätta en övergripande och 
effektiv mekanism för samarbete på 
unionsnivå.

(6) Den befintliga kapaciteten räcker inte 
för att säkerställa en hög nivå av nät- och 
informationssäkerhet i unionen. 
Medlemsstaterna har väldigt olika nivåer 
av beredskap, vilket leder till 
fragmenterade angreppssätt i unionen. 
Resultatet blir olika grad av skydd för 
konsumenter och företag, vilket 
undergräver den allmänna nät- och 
informationssäkerhetsnivån i unionen. 
Avsaknaden av gemensamma minimikrav 
för offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer gör det i sin tur 
omöjligt att inrätta en övergripande och 
effektiv mekanism för samarbete på 
unionsnivå. Det är nödvändigt att främja 
forskning, utveckling och innovation 
inom dessa områden på ett effektivt sätt 
och med lämpliga hjälpmedel. I detta 
sammanhang spelar universitet och 
forskningscentrum en avgörande roll.

Or. es

Ändringsförslag 115
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Bestämmelserna i detta direktiv bör inte 
påverka varje enskild medlemsstats 
möjligheter att vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda sina väsentliga 

(8) Bestämmelserna i detta direktiv bör inte 
påverka varje enskild medlemsstats 
möjligheter att vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att skydda sina väsentliga 
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säkerhetsintressen, för att skydda allmän 
ordning och säkerhet och för att möjliggöra 
utredning, upptäckt och åtal av brott. Enligt 
artikel 346 i EUF-fördraget ska ingen 
medlemsstat vara skyldig att lämna sådan 
information vars avslöjande den anser 
strida mot sina väsentliga 
säkerhetsintressen.

säkerhetsintressen, för att skydda allmän 
ordning och säkerhet och för att möjliggöra 
utredning, upptäckt och åtal av brott. Enligt 
artikel 346 i EUF-fördraget ska ingen 
medlemsstat vara skyldig att lämna sådan 
information vars avslöjande den anser 
strida mot sina väsentliga 
säkerhetsintressen. Ingen medlemsstat är 
skyldig att avslöja 
säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter enligt rådets beslut av den 
31 mars 2011 om säkerhetsbestämmelser 
för skydd av 
säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter (2011/292/EU), information 
som omfattas av sekretessavtal eller 
informella sekretessavtal, t.ex. Traffic 
Light Protocol.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att klargöra hur sekretessbelagd information hanteras 
inom ramen för direktivet.

Ändringsförslag 116
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) På grund av skillnaderna i 
nationella förvaltningsstrukturer och för 
att skydda befintliga arrangemang eller 
unionens tillsyns- och 
regleringsmyndigheter och för att undvika 
överlappning, bör medlemsstaterna kunna 
utse mer än en nationell behörig 
myndighet som ansvarar för att utföra 
arbetsuppgifter som rör säkerheten i 
marknadsoperatörernas nät och 
informationssystem enligt detta direktiv. 
För att se till att samarbetet och 
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kommunikationen över gränserna 
fungerar smidigt måste varje medlemsstat, 
utan att det påverkar sektorsspecifika 
arrangemang, utse endast en nationell 
kontaktpunkt som ansvarar för det 
gränsöverskridande samarbetet på 
unionsnivå. Om det är nödvändigt på 
grund av medlemsstatens konstitutionella 
struktur eller andra bestämmelser bör en 
medlemsstat kunna utse endast en 
myndighet som ska utföra den behöriga 
myndighetens och den nationella 
kontaktpunktens uppgifter.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 5 och syftar till att ta hänsyn till befintliga 
sektorsspecifika unionsorgan som redan ansvarar för nät- och informationssäkerheten inom
vissa sektorer.

Ändringsförslag 117
Christian Engström

Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Om möjligt får medlemsstaterna 
använda eller anpassa befintliga 
organisationsstrukturer vid tillämpningen 
av bestämmelserna i detta direktiv. 
Medlemsstaterna bör göra en inventering 
och en bedömning av befintliga planer 
och processer när de utarbetar de 
nationella strategierna för nät- och 
informationssäkerhet.

Or. en

Motivering

Det görs redan lovvärda insatser i medlemsstaterna, och dessa strukturer och forum bör om 
möjligt bevaras eller anpassas.
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Ändringsförslag 118
Christian Engström

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En säker infrastruktur bör upprättas 
för informationsutbyte så att känslig och 
konfidentiell information kan utbytas inom 
samarbetsnätverket. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas skyldighet att anmäla 
incidenter och risker med en 
unionsdimension till samarbetsnätverket 
bör medlemsstater inte få tillgång till 
konfidentiell information från andra 
medlemsstater förrän de kan visa att deras 
tekniska och finansiella resurser, 
personalresurser och 
kommunikationsinfrastruktur garanterar att 
de kan delta i nätverket på ett effektivt, 
verkningsfullt och säkert sätt.

(14) En säker infrastruktur bör upprättas 
för informationsutbyte så att känslig och 
konfidentiell information kan utbytas inom 
samarbetsnätverket. De säkra 
transeuropeiska telematiktjänsterna för 
myndigheter (s-Testa) skulle kunna 
användas för detta ändamål. Utan att det 
påverkar medlemsstaternas skyldighet att 
anmäla incidenter och risker med en 
unionsdimension till samarbetsnätverket 
bör medlemsstater inte få tillgång till 
konfidentiell information från andra 
medlemsstater förrän de kan visa att deras 
tekniska och finansiella resurser, 
personalresurser och 
kommunikationsinfrastruktur garanterar att 
de kan delta i nätverket på ett effektivt, 
verkningsfullt och säkert sätt.

Or. en

Ändringsförslag 119
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) En säker infrastruktur bör upprättas 
för informationsutbyte så att känslig och 
konfidentiell information kan utbytas inom 
samarbetsnätverket. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas skyldighet att anmäla 
incidenter och risker med en 
unionsdimension till samarbetsnätverket 

(14) En säker infrastruktur bör upprättas 
för informationsutbyte så att känslig och 
konfidentiell information kan utbytas inom 
samarbetsnätverket. Utan att det påverkar 
medlemsstaternas skyldighet att anmäla 
incidenter och risker med en 
unionsdimension till samarbetsnätverket 
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bör medlemsstater inte få tillgång till 
konfidentiell information från andra 
medlemsstater förrän de kan visa att deras 
tekniska och finansiella resurser, 
personalresurser och 
kommunikationsinfrastruktur garanterar att 
de kan delta i nätverket på ett effektivt, 
verkningsfullt och säkert sätt.

bör medlemsstater inte få tillgång till 
konfidentiell information från andra 
medlemsstater förrän de kan visa att deras 
tekniska och finansiella resurser, 
personalresurser och 
kommunikationsinfrastruktur garanterar att 
de kan delta i nätverket på ett effektivt, 
verkningsfullt och säkert sätt. De bör alltid 
tillämpa öppna metoder för att förhindra 
godtycklighet mellan medlemsstaterna.

Or. es

Ändringsförslag 120
Christian Engström

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkra öppenhet och insyn och 
informera EU-medborgare och 
marknadsoperatörer ordentligt bör de 
behöriga myndigheterna skapa en 
gemensam webbplats för offentliggörande 
av sådan information om incidenter och 
risker som inte är konfidentiell.

(16) För att säkra öppenhet och insyn och 
informera EU-medborgare och 
marknadsoperatörer ordentligt bör de 
behöriga myndigheterna skapa en 
gemensam webbplats för offentliggörande 
av sådan information om incidenter och 
risker som inte är konfidentiell.
Offentliggörandet av personuppgifter på 
denna webbplats bör vara begränsat till 
vad som är nödvändigt och uppgifterna 
bör vara så avidentifierade som möjligt.

Or. en

Ändringsförslag 121
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16) För att säkra öppenhet och insyn och (16) För att säkra öppenhet och insyn och 
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informera EU-medborgare och 
marknadsoperatörer ordentligt bör de 
behöriga myndigheterna skapa en 
gemensam webbplats för offentliggörande 
av sådan information om incidenter och 
risker som inte är konfidentiell.

informera EU-medborgare och 
marknadsoperatörer ordentligt bör de 
behöriga myndigheterna offentliggöra
sådan information om incidenter och risker 
som inte är konfidentiell på befintliga 
digitala platser där man, förutom på 
webbplatser, bör underlätta 
informationssökning via mobiltelefon och 
surfplatta.

Or. es

Ändringsförslag 122
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(16a) Inom dessa områden bör särskild 
hänsyn tas till de sociala sektorer som är 
mest sårbara, till exempel personer som 
drabbas av den digitala klyftan eller 
minoriteter som är utsatta i de sociala 
nätverken. Det krävs även en särskild 
insats för att informera och utbilda 
allmänheten. Medlemsstaterna bör se till 
att små och medelstora företag kan öka 
sin kunskap om nät- och 
informationssäkerhet och sin kapacitet 
inom nätsäkerhet.

Or. es

Ändringsförslag 123
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18a) För att underlätta samarbetet 
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mellan medlemsstaterna och 
kommissionen i de gränsöverskridande 
insatserna för att förebygga, identifiera 
och bekämpa incidenter som berör 
nät- och informationssäkerhet bör Enisa 
utveckla och handha en mekanism på 
unionsnivå för tidiga varningar och 
svarsåtgärder, som ett komplement till 
medlemsstaternas mekanismer. 

Or. el

Motivering

Om en nätsäkerhetsfråga berör fler än en medlemsstat måste Enisa ha möjlighet att ingripa 
och slå larm på unionsnivå för att möjliggöra samarbete med medlemsstaternas offentliga 
myndigheter och de gemensamma kontaktpunkterna och därigenom förbättra samordningen
av medlemsstaternas svarsåtgärder. 

Ändringsförslag 124
Christian Engström

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I och med att nät- och 
informationssäkerhetsproblemen är globala 
till sin natur behövs ett närmare 
internationellt samarbete för att förbättra 
säkerhetsstandarder och 
informationsutbyten och främja ett 
gemensamt sätt att hantera nät- och 
informationssäkerhetsfrågor.

(21) I och med att nät- och 
informationssäkerhetsproblemen är globala 
till sin natur behövs ett närmare 
internationellt samarbete för att förbättra 
säkerhetsstandarder och 
informationsutbyten och främja ett 
gemensamt sätt att hantera nät- och 
informationssäkerhetsfrågor. Ramen för 
detta internationella samarbete bör 
omfattas av bestämmelserna i 
direktiv 95/46/EG och förordning (EG) 
nr 45/2001.

Or. en

Ändringsförslag 125
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Förslag till direktiv
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att undvika oproportionerligt stora 
finansiella och administrativa bördor för 
små operatörer och användare bör kraven 
stå i proportion till den risk som det 
berörda nätet eller informationssystemet 
utgör, med beaktande av de bästa sådana 
åtgärderna. Dessa krav bör inte gälla för 
mikroföretag.

(27) För att undvika oproportionerligt stora 
finansiella och administrativa bördor för 
små operatörer och användare bör kraven 
stå i proportion till den risk som det 
berörda nätet eller informationssystemet 
utgör, med beaktande av de bästa sådana 
åtgärderna. Dessa krav bör inte gälla för 
mikroföretag, som bör ha tillgång till en 
ekonomisk mekanism för lämpligt stöd 
som gör det möjligt för dem att uppfylla 
kraven.

Or. es

Ändringsförslag 126
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Behöriga myndigheter bör se till att 
upprätthålla informella och tillförlitliga 
kanaler för informationsutbyte mellan 
marknadsoperatörer och mellan offentlig 
och privat sektor. Vid offentliggörande av 
incidenter som rapporteras till de behöriga 
myndigheterna bör allmänhetens intresse 
av att få information om hot vägas mot 
eventuella negativ inverkan på ryktet och 
affärerna för de offentliga förvaltningar 
och marknadsoperatörer som rapporterar 
incidenter. Vid genomförandet av 
anmälningsskyldigheterna bör behöriga 
myndigheter särskilt ta hänsyn till behovet 
av att hålla uppgifter om produkters 
sårbara aspekter strikt konfidentiella till 
dess att ändamålsenliga säkerhetslösningar 
släpps.

(28) Behöriga myndigheter bör se till att 
upprätthålla informella och tillförlitliga 
kanaler för informationsutbyte mellan 
marknadsoperatörer och mellan offentlig 
och privat sektor. Vid offentliggörande av 
incidenter som rapporteras till de behöriga 
myndigheterna bör allmänhetens intresse 
av att få information om hot vägas mot 
eventuella negativ inverkan på ryktet och 
affärerna för de offentliga förvaltningar 
och marknadsoperatörer som rapporterar 
incidenter. Vid genomförandet av 
anmälningsskyldigheterna bör behöriga 
myndigheter särskilt ta hänsyn till behovet 
av att hålla uppgifter om produkters 
sårbara aspekter strikt konfidentiella till 
dess att ändamålsenliga säkerhetslösningar 
släpps. Rättstatens grundläggande 
rättigheter till information och 
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kommunikation får aldrig begränsas eller 
upphävas. 

Or. es

Ändringsförslag 127
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Behöriga myndigheter bör ha de 
medel som de behöver för att kunna 
fullgöra sina förpliktelser, inbegripet 
befogenhet att få fram tillräckligt med 
information från marknadsoperatörer och 
offentliga förvaltningar för att bedöma 
säkerhetsnivån för nät och 
informationssystem liksom tillförlitliga och 
heltäckande data om faktiska incidenter 
som har inverkat på nätens och 
informationssystemens drift.

(29) Behöriga myndigheter bör ha de 
medel som de behöver för att kunna 
fullgöra sina förpliktelser, inbegripet 
befogenhet att få fram tillräckligt med 
information från marknadsoperatörer och 
offentliga förvaltningar för att bedöma 
säkerhetsnivån för nät och 
informationssystem liksom tillförlitliga och 
heltäckande data om faktiska incidenter 
som har inverkat på nätens och 
informationssystemens drift. De behöriga 
myndigheterna ska kunna hålla 
leverantörer ansvariga för defekter i 
program- eller maskinvara eller tjänster 
som direkt ger upphov till en nät- och 
informationssäkerhetsincident.

Or. es

Ändringsförslag 128
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Behöriga myndigheter bör ha de 
medel som de behöver för att kunna 
fullgöra sina förpliktelser, inbegripet 
befogenhet att få fram tillräckligt med 

(29) Behöriga myndigheter, de 
gemensamma kontaktpunkterna och 
Enisa bör ha de medel som de behöver för 
att kunna fullgöra sina förpliktelser, 
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information från marknadsoperatörer och 
offentliga förvaltningar för att bedöma 
säkerhetsnivån för nät och 
informationssystem liksom tillförlitliga och 
heltäckande data om faktiska incidenter 
som har inverkat på nätens och 
informationssystemens drift.

inbegripet befogenhet att få fram 
tillräckligt med information från 
marknadsoperatörer och offentliga 
förvaltningar för att bedöma 
säkerhetsnivån för nät och 
informationssystem liksom tillförlitliga och 
heltäckande data om faktiska incidenter 
som har inverkat på nätens och 
informationssystemens drift.

Or. el

Ändringsförslag 129
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) I många fall är det kriminell 
verksamhet som ligger bakom en incident. 
Incidenternas kriminella art kan misstänkas 
även om det inte finns några entydiga bevis 
från början. I sådana fall bör ett lämpligt 
samarbete mellan behöriga myndigheter 
och brottsbekämpande myndigheter ingå i 
effektiva och omfattande svarsåtgärder på 
hotet från säkerhetsincidenter. För att 
främja en säker, trygg och mer 
motståndskraftig miljö krävs i synnerhet en 
systematisk rapportering av incidenter som 
misstänks vara av kriminell art till de 
brottsbekämpande myndigheterna. 
Incidenters allvarliga kriminella art bör
bedömas i ljuset av EU-lagstiftningen om 
it-brott.

(30) I många fall är det kriminell 
verksamhet som ligger bakom en incident. 
Incidenternas kriminella art kan misstänkas 
även om det inte finns några entydiga bevis 
från början. I sådana fall bör ett lämpligt 
samarbete mellan behöriga myndigheter, 
de gemensamma kontaktpunkterna, Enisa
och brottsbekämpande myndigheter ingå i 
effektiva och omfattande svarsåtgärder på 
hotet från säkerhetsincidenter. För att 
främja en säker, trygg och mer 
motståndskraftig miljö krävs i synnerhet en 
systematisk rapportering av incidenter som 
misstänks vara av kriminell art till de 
brottsbekämpande myndigheterna. 
Incidenters allvarliga kriminella art bör 
bedömas i ljuset av EU-lagstiftningen om 
it-brott.

Or. el

Ändringsförslag 130
Christian Engström
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Förslag till direktiv
Skäl 30a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30a) Detta direktiv påverkar inte 
unionens regelverk för uppgiftsskydd.
Användningen av personuppgifter enligt 
bestämmelserna i detta direktiv bör 
begränsas till vad som är absolut
nödvändigt och uppgifterna överföras 
endast till absolut nödvändiga aktörer och 
vara så anonyma som möjligt, om inte 
fullständigt anonyma.

Or. en

Ändringsförslag 131
Christian Engström

Förslag till direktiv
Skäl 30b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30b) På EU-nivå bör antagandet av 
allmän uppgiftsskyddslagstiftning föregå 
antagandet av lagstiftning om it-säkerhet. 
Därför bör detta direktiv antas först när 
den allmänna 
uppgiftsskyddsförordningen har antagits.

Or. en

Ändringsförslag 132
Christian Engström

Förslag till direktiv
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Säkerheten för personuppgifter 
äventyras ofta till följd av incidenter. I 

(31) Säkerheten för personuppgifter 
äventyras ofta till följd av incidenter. I 
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detta sammanhang bör de behöriga 
myndigheterna och 
dataskyddsmyndigheterna samarbeta och 
utbyta information om alla relevanta 
frågor för att hantera personuppgiftsbrott 
till följd av incidenter. Medlemsstaterna 
ska genomföra skyldigheten att anmäla 
säkerhetsincidenter på ett sätt som 
minimerar den administrativa bördan om 
säkerhetsincidenten också är ett 
personuppgiftsbrott i linje med förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
Genom samarbete med de behöriga 
myndigheterna och 
dataskyddsmyndigheterna skulle Enisa 
kunna vara till hjälp genom att utveckla 
mekanismer och modeller för 
informationsutbyte så att det inte behövs 
två anmälningsmallar. Denna enda 
anmälningsmall skulle underlätta 
rapporteringen av incidenter som hotar 
säkerheten för personuppgifter och 
därigenom lätta den administrativa bördan 
för företag och offentliga förvaltningar.

detta sammanhang bör de behöriga 
myndigheterna samarbeta och utbyta 
information, i förekommande fall med 
marknadsoperatörer, för att hantera 
personuppgiftsbrott till följd av incidenter i 
enlighet med tillämpliga dataskyddsregler.
Medlemsstaterna ska genomföra 
skyldigheten att anmäla säkerhetsincidenter 
på ett sätt som minimerar den 
administrativa bördan om 
säkerhetsincidenten också är ett 
personuppgiftsbrott i linje med förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av personuppgifter 
och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
Genom samarbete med de behöriga 
myndigheterna och 
dataskyddsmyndigheterna skulle Enisa 
kunna vara till hjälp genom att utveckla 
mekanismer och modeller för 
informationsutbyte så att det inte behövs 
två anmälningsmallar. Denna enda 
anmälningsmall skulle underlätta 
rapporteringen av incidenter som hotar 
säkerheten för personuppgifter och 
därigenom lätta den administrativa bördan 
för företag och offentliga förvaltningar.

Or. en

Ändringsförslag 133
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) För att se till att samarbetsnätverket 
fungerar på ett korrekt sätt bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på 
fastställandet av de kriterier som en 
medlemsstat ska uppfylla för att ha rätt att 

(34) För att se till att samarbetsnätverket 
fungerar på ett korrekt sätt bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till 
kommissionen med avseende på ytterligare 
specificering av de händelser som utlöser 
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delta i det säkra 
informationsutbytessystemet, ytterligare 
specificering av de händelser som utlöser 
tidig varning och definitionen av de 
omständigheter då marknadsoperatörer 
och offentliga förvaltningar är skyldiga 
att anmäla incidenter.

tidig varning.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 17 och återspeglar föredragandens nya 
ändringsförslag till artiklarna 9, 10 och 18 (se även motiveringen till artikel 18).

Ändringsförslag 134
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av direktivet bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
samarbetet mellan behöriga myndigheter
och kommissionen inom 
samarbetsnätverket, tillträdet till den säkra 
infrastrukturen för informationsutbyte, 
unionens samarbetsplan för nät- och 
informationssäkerhet, formaten och 
förfarandena för att informera 
allmänheten om incidenter samt 
standarderna och/eller de tekniska 
specifikationerna av betydelse för nät- och 
informationssäkerhet. Dessa befogenheter 
bör utövas i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 
februari 2011 om fastställande av allmänna 
regler och principer för medlemsstaternas 
kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter.

(36) För att säkerställa enhetliga villkor för 
genomförandet av direktivet bör 
kommissionen ges 
genomförandebefogenheter när det gäller 
samarbetet mellan gemensamma 
kontaktpunkter och kommissionen inom 
samarbetsnätverket, utan att det påverkar 
befintliga samarbetsmekanismer på 
nationell nivå, de gemensamma 
standarderna för samtrafik och säkerhet 
för den säkra infrastrukturen för 
informationsutbyte, unionens 
samarbetsplan för nät- och 
informationssäkerhet och formaten och 
förfarandena för underrättelse om
incidenter som har en betydande inverkan. 
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
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genomförandebefogenheter.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 20. Ändringsförslaget syftar till att korrigera 
ett fel i kommissionens förslag när det gäller innehållet i den planerade genomförandeakten 
och återspeglar det nya ändringsförslaget till artikel 9.3.

Ändringsförslag 135
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Vid tillämpningen av direktivet bör 
kommissionen på lämpligt sätt samarbeta 
med relevanta sektorskommittéer och 
organ som inrättas på EU-nivå, i synnerhet 
inom energi-, transport- och hälso- och 
sjukvårdsområdet.

(37) Vid tillämpningen av direktivet bör 
kommissionen på lämpligt sätt samarbeta 
med relevanta sektorskommittéer och 
organ som inrättas på EU-nivå, i synnerhet 
inom energi-, transport-, hälso- och
sjukvårdsområdet och det militära 
området.

Or. es

Ändringsförslag 136
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40a) Bekämpning av it-brottslighet måste
kompletteras med bekämpning av
spionage mellan stater som kränker EU:s 
och medlemsstaternas suveränitet. Syftet 
med detta direktiv är att skydda 
medborgare, företag, offentliga och 
privata institutioner samt stater och 
regeringar mot vanlig kriminalitet, 
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organiserad brottslighet och spionage 
bland andra it-brott.

Or. es

Ändringsförslag 137
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Förslaget överensstämmer med de 
grundläggande rättigheterna och de 
principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, i synnerhet rätten till skydd 
för privatliv och kommunikation, skyddet 
av personuppgifter, näringsfriheten, 
äganderätten, rätten till ett effektivt 
rättsmedel och rätten att höras. Detta 
direktiv måste tillämpas i enlighet med 
dessa rättigheter och principer.

(41) Förslaget får under inga 
omständigheter begränsa eller upphäva
de grundläggande rättigheterna och de 
principer som erkänns i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, i synnerhet rätten till skydd 
för privatliv, rätten till information och 
kommunikation, skyddet av uppgifter, 
näringsfriheten, äganderätten, rätten till ett 
effektivt rättsmedel och rätten att höras. 
Detta direktiv måste tillämpas i enlighet 
med dessa rättigheter och principer.

Or. es

Ändringsförslag 138
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Direktivet omfattar åtgärder som ska 
säkerställa en hög gemensam nivå av nät-
och informationssäkerhet (NIS) inom EU.

1. Direktivet omfattar åtgärder som ska 
säkerställa en hög gemensam nivå av nät-
och informationssäkerhet (NIS) inom EU. 
Syftet är att erbjuda en säker och 
tillförlitlig digital miljö där nätneutralitet 
och grundläggande rättigheter avseende 
telekommunikationsteknik och alla 
tillhörande tjänster garanteras.
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Or. es

Ändringsförslag 139
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det fastställer säkerhetskrav för 
marknadsaktörer och offentliga 
förvaltningar.

(c) Det fastställer säkerhetskrav för 
marknadsaktörer och offentliga 
förvaltningar som ska garantera att det 
inte finns utrymme för skönsmässiga
bedömningar.

Or. es

Ändringsförslag 140
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Det fastställer säkerhetskrav för 
marknadsaktörer och offentliga 
förvaltningar.

(c) Det fastställer säkerhetskrav för 
marknadsaktörer.

Or. en

Motivering

Anpassning till avgränsningen av ändringsförslagets tillämpningsområde avseende 
kapitel IV. Offentliga förvaltningar bör inte omfattas av tillämpningsområdet för kapitel IV 
eftersom deras betydelse för den inre marknadens funktion är begränsad och eftersom de på 
grund av sitt offentliga uppdrag bör iaktta vederbörlig omsorg. Därför vore det olämpligt 
med samma skyldigheter som marknadsoperatörer.

Ändringsförslag 141
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Säkerhetskraven enligt artikel 14 ska 
inte tillämpas på företag som 
tillhandahåller allmänna 
kommunikationsnät eller allmänt 
tillgängliga elektroniska 
kommunikationstjänster enligt 
direktiv 2002/21/EG, då dessa ska 
uppfylla de säkerhets- och integritetskrav 
som fastställs i artiklarna 13a och 13b i 
det direktivet, eller på leverantörer av 
betrodda tjänster.

utgår

Or. es

Ändringsförslag 142
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Detta direktiv påverkar inte heller 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/58/EG av den 
12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom 
sektorn för elektronisk kommunikation och 
Europaparlamentets och rådets förordning 
om skydd för enskilda personer med 
avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter.

5. Detta direktiv påverkar inte heller 
tillämpningen av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG av den 
24 oktober 1995 om skydd för enskilda
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter och Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2002/58/EG av den 
12 juli 2002 om behandling av 
personuppgifter och integritetsskydd inom 
sektorn för elektronisk kommunikation och 
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000
om skydd för enskilda då 
gemenskapsinstitutionerna och 
gemenskapsorganen behandlar
personuppgifter och om den fria
rörligheten för sådana uppgifter.
Användningen av personuppgifter bör 
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begränsas till vad som är absolut
nödvändigt för syftena med detta direktiv, 
och uppgifterna bör vara så anonyma som 
möjligt, om inte fullständigt anonyma.

Or. en

Ändringsförslag 143
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Informationsutbytet inom 
samarbetsnätverket enligt kapitel III och 
anmälan av nät- och 
informationssäkerhetsincidenter enligt 
artikel 14 kan förutsätta behandling av 
personuppgifter. Sådan behandling, som är 
nödvändig för att tillgodose detta direktivs 
syfte av allmänintresse ska godkännas av 
medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i
direktiv 95/46/EG och 
direktiv 2002/58/EG, såsom dessa har 
genomförts i nationell lagstiftning.

6. Informationsutbytet inom 
samarbetsnätverket enligt kapitel III och 
anmälan av nät- och 
informationssäkerhetsincidenter enligt 
artikel 14 kan förutsätta behandling av 
personuppgifter. Sådan behandling, som är 
nödvändig för att tillgodose detta direktivs 
syfte av allmänintresse ska godkännas av 
medlemsstaten i enlighet med artikel 7 i 
direktiv 95/46/EG och 
direktiv 2002/58/EG, såsom dessa har 
genomförts i nationell lagstiftning. 
Medlemsstaterna ska se till att 
marknadsoperatörer och behöriga 
myndigheter inte hålls ansvariga för 
användning av personuppgifter vilken 
behövs för informationsutbyte inom 
samarbetsnätverket.

Or. en

Ändringsförslag 144
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska inte vara 
förhindrade att anta eller behålla 
bestämmelser som garanterar en högre 
säkerhetsnivå, utan att det påverkar deras 
skyldigheter enligt unionslagstiftningen.

Medlemsstaterna ska anta eller behålla 
bestämmelser som garanterar en högre 
säkerhetsnivå, med förbehåll för deras 
skyldigheter enligt unionslagstiftningen 
och nationella säkerhetssyften.

Or. en

Ändringsförslag 145
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) it-systemets motståndskraft: nätets 
och informationssystemets förmåga att stå 
emot och återhämta sig till full 
driftskapacitet efter incidenter, bland 
annat tekniska fel, strömavbrott eller 
säkerhetsincidenter.

Or. en

Ändringsförslag 146
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) risk: en omständighet eller händelse 
som har en potentiell negativ inverkan på 
säkerheten.

(3) risk: en rimligen identifierbar
omständighet eller händelse som har en 
potentiell negativ inverkan på säkerheten.

Or. en
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Ändringsförslag 147
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) informationssamhällestjänst: tjänst 
enligt artikel 1.2 i direktiv 98/34/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 148
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Leverantör av 
informationssamhällestjänster som 
möjliggör tillhandahållandet av andra 
informationssamhällestjänster; en ej 
uttömmande förteckning över sådana 
tjänster finns i bilaga II.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 149
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Operatör av kritisk infrastruktur som är 
nödvändig för upprätthållandet av viktig 
ekonomisk och samhällelig verksamhet 
inom områdena energi-, transport-, bank-, 

(b) Operatör av kritisk infrastruktur som är 
nödvändig för upprätthållandet av 
ekonomisk stabilitet och motståndskraft, 
folkhälsa, allmän säkerhet eller en 
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börs- samt hälso- och 
sjukvårdsverksamhet; en ej uttömmande 
förteckning över sådana verksamheter 
finns i bilaga II.

kombination av detta, och som vid 
störningar eller förstörelse skulle få en 
betydande inverkan i en medlemsstat till 
följd av oförmåga att upprätthålla dessa 
funktioner; en ej uttömmande förteckning 
över sådana verksamheter finns i bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 150
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Operatör av kritisk infrastruktur som är 
nödvändig för upprätthållandet av viktig 
ekonomisk och samhällelig verksamhet 
inom områdena energi-, transport-, bank-, 
börs- samt hälso- och 
sjukvårdsverksamhet; en ej uttömmande 
förteckning över sådana verksamheter 
finns i bilaga II.

(b) Operatör av kritisk infrastruktur som är 
nödvändig för upprätthållandet av viktig 
ekonomisk och samhällelig verksamhet 
inom områdena energi-, transport-, bank-, 
börs- samt hälso- och 
sjukvårdsverksamhet, i den mån de 
berörda näten och informationssystemen 
är direkt förbundna med denna 
verksamhet; en ej uttömmande förteckning 
över sådana verksamheter finns i bilaga II.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att införa ett infrastrukturbaserat synsätt i stället för ett sektorsbaserat 
synsätt. En operatör av kritisk infrastruktur kan även ha nät och informationssystem som inte 
är ”kritiska” i den mening att de är nödvändiga för upprätthållandet av viktig verksamhet 
(t.ex. nät och informationssystem som rör underhåll av utrustning). Endast de nät och 
informationssystem som är direkt kopplade till den kritiska infrastrukturen bör omfattas av 
detta direktiv.

Ändringsförslag 151
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Ett mikroföretag enligt definitionen i 
artikel 2.3 i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG av den 
6 maj 20031 om definitionen av 
mikroföretag samt små och medelstora 
företag är inte en marknadsoperatör inom 
ramen för denna definition, såvida det 
inte är dotterbolag till en operatör av 
kritisk infrastruktur enligt definitionen i 
led b första stycket.
_____________
1 EUT L 124, 20.5.2003, s. 36.

Or. en

Ändringsförslag 152
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4 utgår
Princip

Medlemsstaterna ska säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem på deras territorium i 
enlighet med detta direktiv.

Or. en

Motivering

Artikeln bör utgå för att undvika överlappning med artikel 1.1. Dessutom är det endast 
medlemsstaterna som kan säkerställa efterlevnaden av kraven i detta direktiv. En allmän 
princip för att garantera en hög säkerhetsnivå är inte genomförbar.

Ändringsförslag 153
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Förslag till direktiv
Artikel 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem på deras territorium i 
enlighet med detta direktiv.

Medlemsstaterna ska säkerställa en hög 
säkerhetsnivå för nät och 
informationssystem på deras territorium i 
enlighet med detta direktiv. Bekämpning 
av it-brottslighet bör kompletteras med 
bekämpning av spionage mellan stater 
eftersom detta kränker EU:s och 
medlemsstaternas suveränitet.

Or. es

Ändringsförslag 154
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Forsknings- och utvecklingsplaner och 
en beskrivning av hur dessa planer speglar 
de angivna prioriteringarna.

(e) Forsknings- och utvecklingsplaner och 
en beskrivning av hur dessa planer speglar 
de angivna prioriteringarna, för vilka 
universitet och forskningscentrum har en 
avgörande roll.

Or. es

Ändringsförslag 155
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) Kvalitetsprogram som upprättas så 
snabbt som möjligt och innehåller de 
utvecklingsåtgärder som behövs för att 
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genomföra och komplettera detta direktiv. 
Konstruktionen av alla slags program ska 
utföras med öppen källkod, och, så långt 
det är möjligt, med hjälp av fri 
programvara.

Or. es

Ändringsförslag 156
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En riskbedömningsplan för 
kartläggning av risker och bedömning av 
verkningarna av potentiella incidenter.

(a) En riskhanteringsram för att utveckla 
en metod för kartläggning, rangordning, 
utvärdering och åtgärdande av risker,
bedömning av verkningarna av potentiella 
incidenter, handlingsalternativ för 
förebyggande och kontroll samt för att 
fastställa kriterier för valet av möjliga 
motåtgärder.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 29. Kommissionens förslag skulle ha varit 
alltför långtgående när det gäller frågor som rör medlemsstaternas nationella säkerhet.
Samarbetsplanen skulle dessutom inte bara genomförbar och skulle vara alltför komplex för 
att vara effektiv.

Ändringsförslag 157
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) En riskbedömningsplan för 
kartläggning av risker och bedömning av 

(a) En riskbedömningsplan för 
kartläggning av risker och bedömning av 
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verkningarna av potentiella incidenter. verkningarna av potentiella incidenter. 
Planen bör ses över och uppdateras varje
år.

Or. en

Ändringsförslag 158
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Offentliggörande av en 
onlineförteckning över alla enheter som 
uppfyller de krav för hantering av risker 
och information som fastställts i 
direktivet, vilket garanterar att rätten till 
information för medborgarna i samtliga 
medlemsstater inte inskränks, samt krav 
på att en öppenhets- och insynsplan 
utarbetas för hantering av och 
förfaranden för nät- och 
informationssäkerhet.

Or. es

Ändringsförslag 159
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Förbättrad lagring och användning 
av lösenord, t.ex. ökad användning av 
hashfunktionen eller hjälpmedel för 
lösenordshantering.

Or. en
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Ändringsförslag 160
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Särskild hänsyn bör tas till de sociala 
sektorer som är mest sårbara, till exempel 
personer som drabbas av den digitala 
klyftan eller minoriteter som är utsatta i 
de sociala nätverken.

Or. es

Ändringsförslag 161
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den nationella NIS-strategin och den 
nationella NIS-samarbetsplanen ska 
meddelas kommissionen inom en månad
från antagandet.

3. Den nationella NIS-strategin och den 
nationella NIS-samarbetsplanen ska 
meddelas kommissionen inom tre månader
från antagandet.

Or. en

Ändringsförslag 162
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en behörig 
nationell myndighet för säkerheten i nät 
och informationssystem (den behöriga 
myndigheten).

1. Varje medlemsstat ska utse en eller flera 
civila behöriga nationella myndigheter för 
säkerheten i nät och informationssystem 
(nedan kallad den behöriga myndigheten).
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 32 och syftar till att ytterligare specificera 
vilken typ av institution som bör utgöra behörig nationell myndighet.

Ändringsförslag 163
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De behöriga myndigheterna ska 
övervaka tillämpningen av detta direktiv på 
nationell nivå och bidra till en konsekvent 
tillämpning i hela unionen.

2. De behöriga myndigheterna ska 
övervaka tillämpningen av detta direktiv på 
nationell nivå och bidra till en konsekvent 
tillämpning i hela unionen. De ska även 
följa upp tillämpningen ur nät- och 
informationssäkerhetsaspekt inom sitt 
verksamhetsområde.

Or. es

Ändringsförslag 164
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Om en medlemsstat utser mer än en 
behörig myndighet ska den utse en civil 
nationell myndighet, t.ex. en behörig 
myndighet, som nationell gemensam 
kontaktpunkt för säkerheten i nät och 
informationssystem (nedan kallad 
gemensam kontaktpunkt). Om en 
medlemsstat endast utser en behörig 
myndighet, ska den behöriga myndigheten 
också vara den gemensamma 
kontaktpunkten.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 33 och ligger i linje med föredragandens nya 
ändringsförslag till artikel 6.1. Det syftar till att ytterligare specificera vilken typ av 
institution som bör fungera som gemensam kontaktpunkt.

Ändringsförslag 165
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna får de 
anmälningar av incidenter som görs av 
offentliga förvaltningar och
marknadsoperatörer såsom anges i 
artikel 14.2 och att de tilldelas de 
genomförande- och 
verkställighetsbefogenheter som avses i 
artikel 15.

4. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna och de 
gemensamma kontaktpunkterna, i 
tillämpliga fall enligt punkt 2a i denna 
artikel, får de anmälningar av incidenter 
som görs av marknadsoperatörer såsom 
anges i artikel 14.2 och att de tilldelas de 
genomförande- och 
verkställighetsbefogenheter som avses i 
artikel 15.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 37. Det syftar till att klargöra de olika 
myndigheternas roll för att undvika dubbla anmälningar, både till de behöriga myndigheterna 
och till den gemensamma kontaktpunkten. Med tanke på att incidenter inom vissa sektorer 
redan anmäls till unionsorgan bör dubbla anmälningar undvikas.

Ändringsförslag 166
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Om det i unionslagstiftningen redan 
föreskrivs ett sektorsspecifikt tillsyns- eller 
regleringsorgan på unionsnivå, bland 
annat för säkerheten i nät och 
informationssystem, ska detta organ ta 
emot anmälningarna av incidenter enligt 
artikel 14.2 från berörda 
marknadsoperatörer i sektorn och 
tilldelas de befogenheter för 
genomförande och efterlevnad som avses i 
artikel 15. Unionsorganet ska ha ett nära 
samarbete med de behöriga 
myndigheterna och den gemensamma 
kontaktpunkten i värdmedlemsstaten när 
det gäller dessa skyldigheter. Den 
gemensamma kontaktpunkten i 
värdmedlemsstaten ska företräda 
unionsorganet när det gäller 
skyldigheterna i kapitel III.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 37. Det syftar till att klargöra de olika 
myndigheternas roll för att undvika dubbla anmälningar, både till de behöriga myndigheterna 
och till den gemensamma kontaktpunkten. Med tanke på att incidenter inom vissa sektorer 
redan anmäls till unionsorgan bör dubbla anmälningar undvikas.

Ändringsförslag 167
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna och 
kommissionen ska bilda ett nätverk 
(samarbetsnätverk) för att samarbeta om
risker och incidenter som påverkar nät och 
informationssystem.

1. De gemensamma kontaktpunkterna och 
kommissionen, samt på deras begäran 
även Enisa, ska bilda ett nätverk 
(samarbetsnätverk) för att samarbeta och 
utveckla metoder för identifiering och 
analys av frågor som gäller säkerhet och 
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risker eller incidenter som påverkar nät 
och informationssystem.

Or. el

Ändringsförslag 168
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samarbetsnätverket ska föra samman 
kommissionen och de behöriga 
myndigheterna i kontinuerlig 
kommunikation. På begäran ska 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) bistå 
samarbetsnätverket med expertis och råd.

2. Samarbetsnätverket ska föra samman 
kommissionen och de gemensamma 
kontaktpunkterna i kontinuerlig 
kommunikation. På begäran ska 
Europeiska byrån för nät- och 
informationssäkerhet (Enisa) bistå 
samarbetsnätverket med expertis och råd. 
Vid behov får även marknadsoperatörer 
och leverantörer av it-säkerhetslösningar 
inbjudas att delta i det samarbetsnätverk 
som avses i punkt 3 g, h och i.

Or. en

Motivering

Utöver föredragandens ändringsförslag om att inkludera marknadsoperatörer i 
samarbetsnätverket bör man även överväga att involvera it-säkerhetsleverantörer. De kan ge 
betydande mervärde, eftersom dessa organisationer kan bidra med information om it-hot som 
de inhämtat från sina kundbaser, och en konsoliderad syn på krav, utmaningar och bästa 
praxis för en lång rad kundgrupper.

Ändringsförslag 169
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Regelbundet offentliggöra ej (c) Regelbundet offentliggöra ej 
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konfidentiell information om pågående 
tidiga varningar och samordnade 
svarsåtgärder på en gemensam webbplats.

konfidentiell information om pågående 
tidiga varningar och samordnade 
svarsåtgärder på befintliga digitala platser 
där man, förutom på webbplatser, bör 
underlätta informationssökning via 
mobiltelefon och surfplatta.

Or. es

Ändringsförslag 170
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) På en begäran av en medlemsstat eller 
kommissionen gemensamt diskutera och 
bedöma en eller leda nationella 
NIS-strategier och nationella 
NIS-samarbetsplaner enligt artikel 5, inom 
detta direktivs räckvidd.

(d) Gemensamt diskutera och bedöma en 
eller leda nationella NIS-strategier och 
nationella NIS-samarbetsplaner enligt 
artikel 5, inom detta direktivs räckvidd.

Or. en

Motivering

Möjligheten för medlemsstaterna eller kommissionen att göra en enskild begäran vore alltför 
långtgående och skulle undergräva förutsättningarna för ett sådant samarbetsnätverk att 
fungera konstruktivt.

Ändringsförslag 171
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) På begäran av en medlemsstat eller 
kommissionen gemensamt diskutera och 
bedöma 
incidenthanteringsorganisationernas 

(e) Gemensamt diskutera och bedöma 
incidenthanteringsorganisationernas 
effektivitet, i synnerhet när NIS-övningar 
genomförs på unionsnivå.
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effektivitet, i synnerhet när NIS-övningar 
genomförs på unionsnivå.

Or. en

Motivering

Möjligheten för medlemsstaterna eller kommissionen att göra en enskild begäran vore alltför 
långtgående och skulle undergräva förutsättningarna för ett sådant samarbetsnätverk att 
fungera konstruktivt.

Ändringsförslag 172
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) Samarbeta och utbyta information om 
alla relevanta frågor med Europeiska 
it-brottscentrumet inom Europol och med 
andra relevanta europeiska organ, i 
synnerhet inom områdena dataskydd, 
energi, transport, bankverksamhet, börs
och hälso- och sjukvård.

(f) Samarbeta och utbyta sakkunskap om 
relevanta frågor rörande nät- och 
informationssäkerhet, i synnerhet inom 
områdena dataskydd, energi, transport, 
bankverksamhet, finansmarknader och 
hälso- och sjukvård, med Europeiska 
it-brottscentrumet inom Europol och med 
andra relevanta europeiska organ.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 44. Det syftar till att klargöra vilken typ av 
information som utbyts med Europeiska it-brottscentrumet och med andra relevanta 
europeiska organ.

Ändringsförslag 173
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led h
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Anordna regelbundna kollegiala 
granskningar av kapacitet och beredskap.

utgår

Or. en

Motivering

Föredraganden stöder samarbetsnätverket. En sakkunniggranskning skulle dock kunna 
inkräkta på väsentliga aspekter av den nationella säkerheten som inte skulle omfattas av 
artikel 114 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag 174
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ia) I samarbete med Enisa utarbeta 
riktlinjer för sektorspecifika kriterier för 
anmälan av betydande incidenter, utöver 
de parametrar som anges i artikel 14.2.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bör komma efter ändringsförslag 45 (artikel 6.3 ia (nytt)). 
Hänvisningen till artikel 14.2 bör jämföras med ändringsförslagen 56–59. Detta direktiv 
innehåller övergripande, sektorsövergripande kriterier för när en anmälan ska göras och 
därför är det nödvändigt att ange sektorspecifika kriterier. För att direktivet ska kunna 
tillämpas på specifika sektorer i hela unionen bör kriterierna utarbetas inom nätverket och i 
samarbete med Enisa.

Ändringsförslag 175
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Behöriga myndigheter ska rådfråga 
berörda offentliga förvaltningar och 
marknadsoperatörer innan känslig och 
sekretessbelagd information om risker 
och incidenter som påverkar nät och 
informationssystem utbyts inom 
samarbetsnätverket.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att göra förfarandet för informationsutbyte via 
samarbetsnätverket mer inkluderande, genom att beakta offentliga förvaltningars eller 
marknadsoperatörers eventuella synpunkter och kommentarer avseende känslig eller 
sekretessbelagd information i fråga om de risker och incidenter som påverkar deras nät och 
informationssystem. De behöriga myndigheterna får beakta dessa synpunkter även om de inte 
är bindande.

Ändringsförslag 176
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de bestämmelser 
som är nödvändiga för att underlätta 
samarbetet mellan behöriga myndigheter 
och kommissionen enligt punkterna 2 
och 3. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det samrådsförfarande som 
avses i artikel 19.2.

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta de bestämmelser 
som är nödvändiga för att underlätta 
samarbetet mellan behöriga myndigheter 
och kommissionen enligt punkterna 2 
och 3. Dessa genomförandeakter ska antas 
i enlighet med det granskningsförfarande
som avses i artikel 19.2.

Or. en

Ändringsförslag 177
Christian Engström
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Personuppgifter får göras tillgängliga 
endast för mottagare som behöver 
behandla dessa uppgifter för att utföra sitt
uppdrag i enlighet med en lämplig rättslig 
grund. De uppgifter som görs tillgängliga 
ska begränsas till vad som är nödvändigt 
för att dessa personer ska kunna utföra 
sina uppdrag. Det ska säkerställas att 
principen om ändamålsbegränsning 
efterlevs. Tidsfristen för lagring av dessa 
uppgifter ska anges i enlighet med de 
syften som fastställs i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 178
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Det ska finnas kriterier för 
medlemsstaternas deltagande i det säkra 
systemet för informationsutbyte, för att se 
till att en hög säkerhets- och 
beredskapsnivå garanteras av alla 
deltagare och i alla steg av behandlingen, 
bland annat genom sådana lämpliga 
åtgärder för sekretess och säkerhet som 
avses i artiklarna 16 och 17 i 
direktiv 95/46/EG och i artiklarna 21 
och 22 i förordning (EG) nr 45/2001.

Or. en

Ändringsförslag 179
Andreas Schwab, Malcolm Harbour
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Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 18 när det gäller definitionen av de 
kriterier som en medlemsstat ska uppfylla 
för att godkännas för deltagande i det 
säkra systemet för informationsutbyte, vad 
gäller följande:

utgår

(a) Medlemsstaten ska ha tillgång till en 
säker och motståndskraftig 
kommunikations- och 
informationsinfrastruktur på nationell 
nivå, som ska vara förenlig och 
interoperabel med samarbetsnätverkets 
säkra infrastruktur i enlighet med 
artikel 7.3.
(b) Den behöriga myndigheten och 
incidenthanteringsorganisationen ska ha 
tillräckliga tekniska och finansiella 
resurser samt personalresurser för att på 
ett effektivt och säkert sätt kunna delta i 
det säkra systemet för informationsutbyte 
i enlighet med artiklarna 6.3, 7.2 och 7.3.

Or. en

Motivering

Ersätter ändringsförslag 47.

Ändringsförslag 180
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 

(Berör inte den svenska versionen)
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artikel 18 när det gäller definitionen av de 
kriterier som en medlemsstat ska uppfylla 
för att godkännas för deltagande i det säkra 
systemet för informationsutbyte, vad gäller 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 181
Andreas Schwab, Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter besluta om 
medlemsstaternas tillträde till denna 
säkra infrastruktur, i enlighet med de 
kriterier som avses i punkterna 2 och 3. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 19.

3. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter anta gemensamma 
standarder för samtrafik och säkerhet 
som de gemensamma kontaktpunkterna 
ska uppfylla innan de utbyter känslig och 
sekretessbelagd information inom 
samarbetsnätverket. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 19.

Or. en

Motivering

Det bör upprättas gemensamma standarder för samtrafik och säkerhet för att skydda 
information och skapa ett öppet förfarande och ett mer omfattande informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna, baserat på ömsesidigt förtroende.

Ändringsförslag 182
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna eller 1. De gemensamma kontaktpunkterna
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kommissionen ska lämna tidiga varningar 
inom samarbetsnätverket om de risker eller 
incidenter som uppfyller minst ett av 
följande villkor:

eller kommissionen eller Enisa ska lämna 
tidiga varningar inom samarbetsnätverket 
om de risker eller incidenter som uppfyller 
minst ett av följande villkor:

Or. el

Ändringsförslag 183
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) De ökar snabbt i omfattning eller kan 
öka snabbt i omfattning.

utgår

Or. en

Motivering

Detta kriterium skulle alltid vara uppfyllt och leda till ett oproportionellt stort antal tidiga 
varningar som skulle överskrida myndigheternas kapacitet. Det faktum att en risk eller 
incident ökar innebär dessutom inte i sig att det nödvändigtvis krävs åtgärder på unionsnivå.

Ändringsförslag 184
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) De överstiger eller kan överstiga den 
nationella kapaciteten för svarsåtgärder.

(b) Den gemensamma kontaktpunkten 
bedömer att risken eller incidenten skulle 
kunna överstiga den nationella kapaciteten 
för svarsåtgärder.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att ytterligare specificera de kriterier som skulle utlösa tidiga 
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varningar. Ytterligare specificeringar bör göras genom delegerade akter för att skapa teknisk 
neutralitet och återspegla sektorspecifika villkor.

Ändringsförslag 185
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) De påverkar eller kan påverka mer än 
en medlemsstat.

(c) De gemensamma kontaktpunkterna 
eller kommissionen bedömer att risken 
eller incidenterna påverkar mer än en 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att ytterligare specificera de kriterier som skulle utlösa tidiga 
varningar. Ytterligare specificeringar bör göras genom delegerade akter för att upprätthålla 
den tekniska neutraliteten och återspegla sektorspecifika villkor.

Ändringsförslag 186
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemmarna i samarbetsnätverket 
ska offentliggöra den mottagna 
informationen om risker eller incidenter 
först när de har erhållit godkännande 
från den meddelande behöriga nationella 
myndigheten. 

Or. en

Ändringsförslag 187
Konstantinos Poupakis
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Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enisa ska i samarbete med kommissionen 
utveckla och handha en mekanism på 
unionsnivå för tidiga varningar och 
svarsåtgärder, som ett komplement till 
medlemsstaternas mekanismer.

Or. el

Ändringsförslag 188
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På begäran av en medlemsstat eller på 
eget initiativ kan kommissionen begära att 
en medlemsstat inkommer med relevant 
information om en specifik risk eller 
incident.

utgår

Or. en

Motivering

I punkt 1 i denna artikel anges redan de villkor som ska vara uppfyllda för att utlösa tidiga 
varningar. Möjligheten till ytterligare ospecificerade begäranden från kommissionen eller 
enskilda medlemsstater vore därför alltför långtgående och skulle förhindra ett konstruktivt 
samarbete.

Ändringsförslag 189
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om den risk eller incident som är 
föremål för en tidig varning misstänks vara 
av brottslig art ska de behöriga 
myndigheterna eller kommissionen 
underrätta Europeiska it-brottscentrumet 
inom Europol.

4. Om den risk eller incident som är 
föremål för en tidig varning misstänks vara 
av allvarlig brottslig art och om den 
berörda marknadsoperatören har 
rapporterat incidenter som misstänks vara 
av allvarlig brottslig art enligt artikel 15.4
ska medlemsstaterna i tillämpliga fall se 
till att Europeiska it-brottscentrumet inom 
Europol informeras.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 50. Enligt legalitetsprincipen kan inga andra 
myndigheter än brottsbekämpande myndigheter vara bundna av denna princip och 
automatiskt anmäla misstänkt brottsliga incidenter. Kontakter mellan andra myndigheter och 
Europeiska it-brottscentrumet kan inte regleras i detta direktiv.

Ändringsförslag 190
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemmarna i samarbetsnätverket 
ska inte offentliggöra den mottagna 
informationen om risker och incidenter
enligt punkt 1 utan att först ha erhållit 
godkännande från den meddelande 
gemensamma kontaktpunkten.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att upprätthålla förtroende och främja informationsutbyte 
genom att samordna offentliggörandet av tidiga varningar.
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Ändringsförslag 191
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemmarna i samarbetsnätverket 
och kommissionen ska inte offentliggöra 
den mottagna informationen om risker 
eller incidenter enligt punkt 1 utan att 
först ha erhållit godkännande från den 
meddelande gemensamma 
kontaktpunkten. Innan informationen 
utbyts inom samarbetsnätverket ska den 
meddelande gemensamma 
kontaktpunkten informera den 
marknadsoperatör som informationen 
avser om sin avsikt, och i den mån den 
anser att det är lämpligt, avidentifiera 
informationen.

Or. en

Motivering

Detta är viktigt för att skapa förtroende och främja informationsutbyte. Utan dessa garantier 
skulle de behöriga nationella myndigheterna och marknadsoperatörerna mycket väl kunna 
låta bli att anmäla incidenter och utbyta information.

Ändringsförslag 192
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Det ska finnas tillräcklig redundans i 
planen för samordnade svarsåtgärder

Or. en
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Ändringsförslag 193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 12 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Unionens NIS-samarbetsplan Unionens NIS-samarbetsplan och 
NIS-strategi

Or. es

Ändringsförslag 194
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 12 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Unionens NIS-samarbetsplan ska vara 
förenlig med nationella NIS-strategier 
och nationella NIS-samarbetsplaner 
enligt artikel 5 i detta direktiv, däribland 
den inventering som avses i skäl 13a.

Or. en

Motivering

Se Christian Engströms ändringsförslag, skäl 13a (nytt).

Ändringsförslag 195
Sari Essayah

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar samarbetsnätverkets 
möjlighet att ha informella internationella 
samarbeten får unionen ingå internationella 

Utan att det påverkar samarbetsnätverkets 
möjlighet att ha informella internationella 
samarbeten får unionen ingå internationella 
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avtal med tredjeländer eller internationella 
organisationer som tillåter och organiserar 
deras deltagande i vissa av 
samarbetsnätverkets verksamheter. Sådana 
avtal ska beakta behovet av ändamålsenligt 
skydd för personuppgifter som förmedlas 
via samarbetsnätverket.

avtal med tredjeländer eller internationella 
organisationer som tillåter och organiserar 
deras deltagande i vissa av 
samarbetsnätverkets verksamheter. Sådana 
avtal ska beakta behovet av ändamålsenligt 
skydd för personuppgifter som förmedlas 
via samarbetsnätverket. På internationell 
nivå ska unionen försöka påverka 
leverantörer av sociala medier så att det 
inte överlåts åt användaren att hitta 
lämpliga säkerhetsåtgärder utan att det 
automatiskt tillhandahålls maximal 
säkerhet och kryptering av meddelanden, 
varefter användaren medvetet får lätta på 
säkerhetsinställningarna för vissa 
specifika ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 196
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar samarbetsnätverkets 
möjlighet att ha informella internationella 
samarbeten får unionen ingå internationella 
avtal med tredjeländer eller internationella 
organisationer som tillåter och organiserar 
deras deltagande i vissa av 
samarbetsnätverkets verksamheter. Sådana 
avtal ska beakta behovet av ändamålsenligt 
skydd för personuppgifter som förmedlas 
via samarbetsnätverket.

Utan att det påverkar samarbetsnätverkets 
möjlighet att ha informella internationella 
samarbeten får unionen ingå internationella 
avtal med tredjeländer eller internationella 
organisationer som tillåter och organiserar 
deras deltagande i vissa av 
samarbetsnätverkets verksamheter. Sådana 
avtal ska beakta behovet av ändamålsenligt 
skydd för personuppgifter som förmedlas 
via samarbetsnätverket. Avtalen ska 
dessutom bevara EU:s suveränitet och 
EU-institutionernas och 
medlemsstaternas oberoende.

Or. es
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Ändringsförslag 197
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 13a
Marknadsoperatörernas kritikalitet

Medlemsstaterna får fastställa 
marknadsoperatörernas kritikalitet, med 
hänsyn till de särskilda förhållandena i 
sektorn, den berörda 
marknadsoperatörens betydelse för att 
upprätthålla en tillräcklig service i 
sektorn, antalet parter som 
marknadsoperatören levererar tjänster till 
och den tid det tar innan avbrottet i 
marknadsoperatörens kärntjänster får en 
negativ inverkan på upprätthållandet av 
viktig ekonomisk och samhällelig 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är en del av kapitel IV och bör placeras före artikel 14. Syftet med 
denna artikel är att öppna för en mer differentierad klassificering i bilaga II och därmed av 
de skyldigheter som anges i kapitel IV. Alla marknadsoperatörer ska anmäla incidenter 
oavsett hur kritiska de är, medan utformningen av säkerhetsrevisioner får anpassas efter 
marknadsoperatörens specifika kritikalitet.

Ändringsförslag 198
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

SÄKERHET FÖR OFFENTLIGA 
FÖRVALTNINGARS OCH
MARKNADSOPERATÖRERS NÄT 

SÄKERHET FÖR 
MARKNADSOPERATÖRERS NÄT 
OCH INFORMATIONSSYSTEM
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OCH INFORMATIONSSYSTEM

Or. en

Motivering

Anpassning till förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 199
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer 
vidtar ändamålsenliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten för de nät och 
informationssystem som de kontroller och 
använder i sin verksamhet. Med beaktande 
av den senaste tekniken ska dessa åtgärder 
garantera en säkerhetsnivå som är 
anpassad till den aktuella risken. I 
synnerhet ska åtgärder vidtas för att 
förebygga och minimera de effekter som 
incidenter som påverkar deras nät och 
informationssystem har på de kärntjänster 
som de tillhandahåller och därmed 
säkerställa kontinuiteten för de tjänster som 
använder dessa nät och 
informationssystem.

1. Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer 
vidtar ändamålsenliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten för de nät och 
informationssystem som de kontroller och 
använder i sin verksamhet. Dessa åtgärder 
ska säkerställa en säkerhetsnivå som är 
anpassad till den aktuella risken. I 
synnerhet ska effektiva och proportionella
åtgärder vidtas för att förebygga och 
minimera de effekter som incidenter som 
påverkar deras nät och informationssystem 
har på de kärntjänster som de 
tillhandahåller och därmed säkerställa
kontinuiteten för de tjänster som använder 
dessa nät och informationssystem. I 
förekommande fall ska offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer på 
egen bekostnad även vidta 
ändamålsenliga och omedelbara åtgärder 
för att åtgärda eventuella nya oförutsedda 
säkerhetsrisker och återställa den 
normala säkerhetsnivån för tjänsten.

Or. en
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Ändringsförslag 200
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska se till att offentliga 
förvaltningar och marknadsoperatörer 
vidtar ändamålsenliga tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera
risker som hotar säkerheten för de nät och 
informationssystem som de kontroller och 
använder i sin verksamhet. Med beaktande 
av den senaste tekniken ska dessa åtgärder 
garantera en säkerhetsnivå som är anpassad 
till den aktuella risken. I synnerhet ska 
åtgärder vidtas för att förebygga och 
minimera de effekter som incidenter som 
påverkar deras nät och informationssystem 
har på de kärntjänster som de 
tillhandahåller och därmed säkerställa 
kontinuiteten för de tjänster som använder 
dessa nät och informationssystem.

1. Medlemsstaterna ska se till att 
marknadsoperatörer vidtar ändamålsenliga 
och proportionella tekniska och 
organisatoriska åtgärder för att hantera 
risker som hotar säkerheten för de nät och 
informationssystem som de kontrollerar 
och använder i sin verksamhet. Med 
beaktande av den senaste tekniken ska 
dessa åtgärder garantera en säkerhetsnivå 
som är anpassad till den aktuella risken. I 
synnerhet ska åtgärder vidtas för att 
förebygga och minimera de effekter som 
incidenter som påverkar deras nät och
informationssystem har på de kärntjänster 
som de tillhandahåller och därmed 
säkerställa kontinuiteten för de tjänster som 
använder dessa nät och 
informationssystem.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 55.

Ändringsförslag 201
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Operatörer av kritisk infrastruktur enligt 
artikel 3.8 b ska endast anmäla de 
incidenter enligt definitionen i föregående 
stycke som har ett direkt samband med 
skyddandet av en kritisk infrastruktur.
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Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar ändringen i artikel 3.8 b när det gäller definitionen av den 
andra typen av marknadsoperatör (operatör av kritisk infrastruktur). En operatör av kritisk 
infrastruktur kan även ha nät- och informationssystem som inte är ”kritiska” i den mening att 
de är nödvändiga för upprätthållandet av viktig verksamhet. Endast de nät och 
informationssystem som är direkt kopplade till den kritiska infrastrukturen bör omfattas av 
detta direktiv.

Ändringsförslag 202
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa parametrar ska anges närmare
enligt artikel 8.3 ib.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bör placeras efter ändringsförslagen 57, 58 och 59 som 
tredje meningen i punkt 2. Det avser det nya ändringsförslaget till de riktlinjer som lagts fram 
för artikel 8.3.

Ändringsförslag 203
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Programproducenter ska vara 
ansvariga för att rätta till 
säkerhetsöverträdelser, i allvarliga fall 
inom 24 timmar efter att ha blivit 
informerade, och inom 72 timmar i fall 
där följderna sannolikt inte kommer att 
leda till någon avsevärd finansiell förlust 
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eller allvarlig integritetsöverträdelse.

Or. en

Ändringsförslag 204
Philippe Juvin, Marielle Gallo

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att utvärdera om en incident har 
en betydande inverkan på säkerheten för 
offentliga förvaltningars och 
marknadsoperatörers kärntjänster ska 
hänsyn särskilt tas till följande kriterier: 
(a) Antalet användare som är beroende av 
den kärntjänst som påverkas av 
incidenten.
(b) Hur allvarlig skada incidenten 
innebär för dessa användare.
(c) Hur länge incidenten varar.
(d) Incidentens ekonomiska och sociala 
inverkan.
(e) Incidentens inverkan på användarnas 
personuppgifter, i förekommande fall. 

Or. en

Motivering

Begreppet ”betydande inverkan” måste förtydligas för att bättre kunna avgränsa de 
incidenter som ska anmälas. Denna förteckning är inte uttömmande utan andra kriterier kan 
även beaktas, beroende på incidentens art.

Ändringsförslag 205
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Kommersiella programproducenter
ska inte skyddas genom 
”ansvarsfriskrivningsklausuler” om det 
kan styrkas att deras produkter inte är 
korrekt utformade för att hantera 
förutsebara säkerhetshot.

Or. en

Ändringsförslag 206
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Det berörda tillsynsorganet ska också 
informera allmänheten eller kräva att 
leverantörerna av betrodda tjänster 
informerar allmänheten. Underrättelsen 
och offentliggörandet ska normalt sett ske 
utan onödigt dröjsmål. Leverantörer av 
betrodda tjänster får dock begära uppskov 
för underrättelsen och offentliggörandet 
för att kunna åtgärda sårbara aspekter. 
Om tillsynsorganet beviljar ett sådant 
uppskov ska detta inte överstiga 45 dagar 
och den ansvariga parten ska gå med på 
att gottgöra alla beroende parter, oavsett 
var i världen de har sitt säte, för förluster 
som uppstått som en direkt följd av den 
uppskjutna underrättelsen.

Or. en

Ändringsförslag 207
Catherine Stihler

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten får informera 
allmänheten eller kräva att de offentliga 
myndigheterna och marknadsoperatörerna 
informerar allmänheten, om den fastställer 
att det ligger i allmänhetens intresse att 
incidenten röjs. En gång om året ska den 
behöriga myndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till 
samarbetsnätverket om de anmälningar 
som kommit in och de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med denna punkt.

4. Den behöriga myndigheten får informera 
allmänheten eller kräva att de offentliga 
myndigheterna och marknadsoperatörerna 
informerar allmänheten, om den fastställer 
att det ligger i allmänhetens intresse att 
incidenten röjs. En gång om året ska den 
behöriga myndigheten lämna in en
sammanfattande rapport till 
samarbetsnätverket om de anmälningar 
som kommit in och de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med denna punkt. Vid 
incidenter som anmäls till det 
samarbetsnätverk som avses i artikel 8 ska 
andra nationella behöriga myndigheter 
offentliggöra mottagen information om 
risker eller incidenter först när de har 
godkänts av den anmälande nationella 
behöriga myndigheten. 

Or. en

Ändringsförslag 208
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten får informera 
allmänheten eller kräva att de offentliga 
myndigheterna och marknadsoperatörerna 
informerar allmänheten, om den fastställer 
att det ligger i allmänhetens intresse att 
incidenten röjs. En gång om året ska den 
behöriga myndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till 
samarbetsnätverket om de anmälningar 
som kommit in och de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med denna punkt.

4. Den behöriga myndigheten får informera 
allmänheten eller kräva att de offentliga 
myndigheterna och marknadsoperatörerna 
informerar allmänheten, om den fastställer 
att det ligger i allmänhetens intresse att 
incidenten röjs. En gång om året ska den 
behöriga myndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till 
samarbetsnätverket om de anmälningar 
som kommit in och de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med denna punkt. 
Denna årliga rapport bör åtminstone 
omfatta antalet utfärdade larm och en 
uppdelning av dessa i olika kategorier. 
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Rapporten ska göras tillgänglig för 
medborgarna i ett format som gör det 
möjligt att offentliggöra den på alla slags
portaler med öppna uppgifter.

Or. es

Ändringsförslag 209
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den behöriga myndigheten får informera 
allmänheten eller kräva att de offentliga 
myndigheterna och 
marknadsoperatörerna informerar 
allmänheten, om den fastställer att det 
ligger i allmänhetens intresse att 
incidenten röjs. En gång om året ska den 
behöriga myndigheten lämna in en 
sammanfattande rapport till 
samarbetsnätverket om de anmälningar 
som kommit in och de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med denna punkt.

4. Efter samråd med den underrättade 
behöriga myndigheten och den berörda 
marknadsoperatören får den 
gemensamma kontaktpunkten informera 
allmänheten om enskilda incidenter, om 
allmänheten behöver känna till dessa för 
att kunna förhindra en incident eller 
åtgärda en pågående incident eller om 
den marknadsoperatör som drabbats av 
en incident har avböjt att utan onödigt 
dröjsmål åtgärda en allvarlig strukturell 
sårbarhet i samband med den incidenten. 
Innan incidenten offentliggörs ska den 
underrättade behöriga myndigheten se till 
att den berörda marknadsoperatören har 
möjlighet att höras.
En gång om året ska den gemensamma 
kontaktpunkten lämna in en 
sammanfattande rapport till 
samarbetsnätverket om de anmälningar 
som kommit in och de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med denna punkt.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 61 och syftar till att stärka 
marknadsoperatörernas rätt att höras innan enskilda incidenter offentliggörs. Den
gemensamma kontaktpunkten får dessutom möjlighet att kontrollera och färdigställa den 
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information som ska offentliggöras.

Ändringsförslag 210
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den behöriga myndigheten ska se till 
att den information som den tar del av till 
följd av kravet att anmäla incidenter 
avidentifieras när denna information 
lämnas ut till tredje man.

Or. en

Motivering

Det här är en nödvändig åtgärd för att bygga upp förtroende och främja informationsutbyte. 
Utan ett sådant skydd skulle nationella behöriga myndigheter och i förlängningen 
marknadsoperatörer dra sig för att anmäla incidenter och utbyta information.

Ändringsförslag 211
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Medlemsstaterna ska en gång om året 
förse kommissionen och 
samarbetsnätverket med en förteckning 
över de offentliga förvaltningar och 
operatörer som inte anger incidenter 
korrekt. Denna förteckning kan 
offentliggöras.

Or. en
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Ändringsförslag 212
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. De behöriga myndigheterna eller de 
gemensamma kontaktpunkterna ska 
utarbeta en plan med tydliga uppgifter om 
incidentrapporteringens syfte, om hur den 
rapporterade informationen kommer att 
användas, och om vilka format och 
förfaranden som krävs för att genomföra 
bestämmelserna i punkt 2, särskilt när det 
gäller informationens konfidentialitet och 
anonymitet.

Or. en

Motivering

Kännedomen om en incident kan vara oerhört känslig, särskilt eftersom upptäckten kan få en 
fientlig aktör att agera annorlunda eller sopa igen spår. Incidentrapporteringen kan också 
skada en aktörs anseende om informationen offentliggörs. Rapporteringsförfarandet och dess 
innehåll bör därför vara kopplat till informationens slutanvändning för att främja en punktlig 
och fullständig rapportering. Det är också viktigt att det införs lämpliga säkerhetskontroller, 
inklusive avidentifiering.

Ändringsförslag 213
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Medlemsstaterna får besluta att 
tillämpa denna artikel och artikel 15 på 
offentliga förvaltningar i tillämpliga 
delar.

Or. en
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Motivering

Kännedomen om en incident kan vara oerhört känslig, särskilt eftersom upptäckten kan få en 
fientlig aktör att agera annorlunda eller sopa igen spår. Incidentrapporteringen kan också 
skada en aktörs anseende om informationen offentliggörs. Rapporteringsförfarandet och dess 
innehåll bör därför vara kopplat till informationens slutanvändning för att främja en punktlig 
och fullständig rapportering. Det är också viktigt att det införs lämpliga säkerhetskontroller, 
inklusive avidentifiering.

Ändringsförslag 214
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna har befogenhet 
att bedöma om den dokumentation och de 
rapporter som offentliga förvaltningar 
lämnar är korrekta.

Or. en

Ändringsförslag 215
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) genomgår en säkerhetsrevision som 
utförs av ett kvalificerat oberoende organ 
eller av en nationell myndighet och ge den 
behöriga myndigheten tillgång till 
resultaten.

(b) tillhandahåller dokumentation som 
visar att säkerhetsåtgärderna genomförts 
effektivt, t.ex. resultaten av en 
säkerhetsrevision som utförs av ett 
kvalificerat oberoende organ eller av en 
nationell myndighet och ge den behöriga 
myndigheten eller den gemensamma 
kontaktpunkten tillgång till 
dokumentationen.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 66 och syftar till att fastställa olika 
revisionskrav med hänsyn till marknadsoperatörens särdrag.

Ändringsförslag 216
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ba) Medlemsstaterna uppmanas att 
minska revisionernas antal och intensitet 
för denna marknadsoperatör eller 
offentliga förvaltning om 
säkerhetsrevisionen konsekvent ger goda 
resultat.

Or. en

Ändringsförslag 217
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna ska se till att de 
behöriga myndigheterna genomgår en 
årlig säkerhetsrevision. Resultaten av 
dessa revisioner ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 218
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Genom undantag från punkt 2 b i 
denna artikel får medlemsstaterna besluta 
att de behöriga myndigheterna eller de 
gemensamma kontaktpunkterna i 
förekommande fall ska tillämpa ett annat 
förfarande på vissa marknadsoperatörer, 
baserat på deras kritikalitet som fastställs 
i enlighet med artikel 13a. Om 
medlemsstaterna fattar ett sådant beslut 
gäller följande:
(a) De behöriga myndigheterna eller i 
förekommande fall den gemensamma 
kontaktpunkten ska ha behörighet att 
rikta en tillräckligt specifik begäran till 
marknadsoperatörerna och kräva att de 
tillhandahåller dokumentation som visar 
att säkerhetsåtgärderna genomförts 
effektivt, t.ex. resultaten av en 
säkerhetsrevision som utförs av en 
kvalificerad internrevisor, och ge den 
behöriga myndigheten eller den 
gemensamma kontaktpunkten tillgång till 
dokumentationen. 
(b) När marknadsoperatören har gjort 
den begäran som avses i led a får den 
behöriga myndigheten eller den 
gemensamma kontaktpunkten i 
förekommande fall begära ytterligare 
dokumentation eller kräva att en 
ytterligare revision utförs av ett 
kvalificerat oberoende organ eller av en 
nationell myndighet.

Or. en

Ändringsförslag 219
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De behöriga myndigheterna ska anmäla 
incidenter som misstänks vara av allvarlig 
brottslig art till de rättsvårdande 
myndigheterna.

4. De behöriga myndigheterna och de 
gemensamma kontaktpunkterna ska
informera de berörda 
marknadsoperatörerna om möjligheten att
anmäla incidenter som misstänks vara av 
allvarlig brottslig art till de rättsvårdande 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 69. Det bör även i fortsättningen vara den 
berörda operatören som avgör om åtal ska väckas vid incidenter som misstänks vara av 
allvarlig brottslig art. Enligt legalitetsprincipen kan inga andra myndigheter än 
brottsbekämpande myndigheter vara bundna av denna princip och automatiskt anmäla 
misstänkt brottsliga incidenter.

Ändringsförslag 220
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna ska ha ett 
nära samarbete med de myndigheter som 
ansvarar för skydd av personuppgifter när 
de åtgärdar incidenter som medför 
personuppgiftsbrott.

5. De behöriga myndigheterna och de 
gemensamma kontaktpunkterna ska ha ett 
nära samarbete med de myndigheter som 
ansvarar för skydd av uppgifter när de 
åtgärdar incidenter som medför 
personuppgiftsbrott. De gemensamma 
kontaktpunkterna och 
dataskyddsmyndigheterna ska genom ett 
nära samarbete med Enisa utforma 
mekanismer för informationsutbyte och 
en gemensam mall för anmälningar både 
enligt artikel 14.2 i detta direktiv och 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 95/46EG1.
_________________
1Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, 
s. 31).

Or. en

Ändringsförslag 221
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. De behöriga myndigheterna ska ha ett 
nära samarbete med de myndigheter som 
ansvarar för skydd av personuppgifter när 
de åtgärdar incidenter som medför 
personuppgiftsbrott.

5. De behöriga myndigheterna och de 
gemensamma kontaktpunkterna ska ha ett 
nära samarbete med de myndigheter som 
ansvarar för skydd av personuppgifter när 
de åtgärdar incidenter som medför 
personuppgiftsbrott. De gemensamma 
kontaktpunkterna och 
dataskyddsmyndigheterna ska genom ett 
nära samarbete med Enisa utforma 
mekanismer för informationsutbyte och 
en gemensam mall för anmälningar både 
enligt artikel 14.2 i detta direktiv och 
enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. 

Or. el

Ändringsförslag 222
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Medlemsstaterna får besluta att 
tillämpa artikel 14 och denna artikel på 
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offentliga förvaltningar i tillämpliga 
delar.

Or. en

Ändringsförslag 223
Toine Manders

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna främja användningen av 
standarder och/eller specifikationer av 
relevans för nät- och 
informationssäkerheten.

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna främja användningen av 
internationella eller europeiska standarder 
och/eller specifikationer av relevans för 
nät- och informationssäkerheten. 
Marknadsoperatörerna ska ha möjlighet 
att vidta ytterligare åtgärder för att uppnå 
en högre säkerhetsnivå.

Or. en

Ändringsförslag 224
Christian Engström

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna främja användningen av 
standarder och/eller specifikationer av 
relevans för nät- och 
informationssäkerheten.

1. För att säkerställa en enhetlig 
tillämpning av artikel 14.1 ska 
medlemsstaterna främja användningen av 
öppna standarder och/eller specifikationer 
av relevans för nät- och 
informationssäkerheten.

Or. en
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Ändringsförslag 225
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska se till att de 
påföljder som avses i punkt 1 i denna 
artikel endast är tillämpliga om en 
marknadsoperatör avsiktligt eller till följd 
av allvarlig försumlighet har underlåtit att 
fullgöra sina skyldigheter enligt 
kapitel IV.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 73 och har en enklare formulering jämfört 
med det ursprungliga ändringsförslaget.

Ändringsförslag 226
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Artikel 17 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Behöriga myndigheter ska kunna 
hålla leverantörer ansvariga för defekter i 
program- eller maskinvara eller tjänster 
som direkt ger upphov till en nät- och 
informationssäkerhetsincident.

Or. es

Ändringsförslag 227
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Artikel 18 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Befogenhet att anta de delegerade akter 
som avses i artiklarna 9.2, 10.5 och 14.5 
ska ges till kommissionen. Kommissionen 
ska utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av femårsperioden. Delegeringen 
av befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artikel 10.5 ska ges till 
kommissionen för en period av fem år 
från och med det införlivandedatum som 
avses artikel 21. Kommissionen ska 
utarbeta en rapport om delegeringen av 
befogenhet senast nio månader före 
utgången av femårsperioden. Delegeringen 
av befogenhet ska genom tyst medgivande 
förlängas med perioder av samma längd, 
såvida inte Europaparlamentet eller rådet 
motsätter sig en sådan förlängning senast 
tre månader före utgången av perioden i 
fråga.

Or. en

Motivering

Föredraganden drar tillbaka ändringsförslag 47 och ersätter det med ett förslag om strykning 
av punkt 2 i artikel 9. Han drar även tillbaka ändringsförslag 51 men skulle vilja behålla den 
delegerade akten i artikel 10.5, eftersom de kriterier som utlöser tidiga varningar i 
artikel 10.1 behöver anges närmare genom delegerade akter för att vara tekniskt neutrala och 
ta hänsyn till sektorspecifika villkor osv. För att återspegla dessa ändringar om delegerade 
akter ersätter detta ändringsförslag även ändringsförslag 74.

Ändringsförslag 228
Vicente Miguel Garcés Ramón

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Plattformsoberoende 
meddelandetjänster.

Or. es

Ändringsförslag 229
Sari Essayah
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Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Spegelservrar.

Or. en

Ändringsförslag 230
Andreas Schwab

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led 2 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Sjötransporter.
(i) Sjötransportföretag (transportföretag 
som bedriver persontrafik på inre 
vattenvägar, till havs och längs kuster 
samt transportföretag som bedriver 
godstrafik på inre vattenvägar, till havs 
och längs kuster).
(ii) Hamnar.
(iii) Trafikstyrning och trafikledning.
(iv) Logistiska stödtjänster:
– Lager- och magasineringstjänster.
– Godshantering.
– Andra stödverksamheter för transporter.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag ersätter ändringsförslag 97 och syftar till att även inkludera 
sjötransporter på inre vattenvägar.

Ändringsförslag 231
Andreas Schwab
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Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Vattentjänster.

Or. en

Motivering

Vattentjänster enligt artikel 2.38 i direktiv 2000/60/EG, särskilt större 
vattentjänstanläggningar, drivs till stor del av it-system, bland annat när det gäller 
dricksvattnets sammansättning. När det gäller vissa större anläggningar skulle ett fel i 
it-systemen dessutom kunna innebära en risk för höjda grundvattennivåer, vilket skulle kunna 
få kritiska effekter, t.ex. i form av brustna fördämningar. Därför bör vattentjänster inkluderas 
i bilaga II.

Ändringsförslag 232
Malcolm Harbour

Förslag till direktiv
Bilaga II – stycke 1 – led 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Hälso- och sjukvårdssektorn: Hälso- och 
sjukvårdsmiljöer (inklusive sjukhus och 
privata kliniker) och andra enheter som 
tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdsverksamhet.

5. Hälso- och sjukvårdssektorn: Hälso- och 
sjukvårdsmiljöer (inklusive sjukhus och 
privata kliniker) och andra enheter som 
tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdsverksamhet, med undantag för 
privata sjukvårdsinrättningar och apotek 
med en årlig omsättning på under 
2 miljoner euro.

Or. en

Motivering

Många oberoende sjukvårdsinrättningar och apotek har en årlig omsättning på under 
2 miljoner euro. Det är därför mycket osannolikt att incidenter som påverkar sådana företag 
skulle ha tillräckligt stor inverkan på samhället jämfört med dem som påverkar större företag. 
Införandet av direktivets bestämmelser för sådana företag vore oproportionellt och skulle få 
en negativ inverkan på deras förmåga att tillhandahålla sjukvårdstjänster av god kvalitet.


